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 الرعاية في الكنيسة

 ):أي الشماس(هي موهبة من مواهب الروح القدس أعطيت للكاهن أو خادم مدارس األحد 

تضاع وإنكار الذات ووحدانية ال يحيون حياة المسيح في الكنيسة، يمارسون المحبة والطهارة وا-1

 . وصورته الجذابةالذكيةالروح بسلوكهم وإظهار رائحته 

لبنًا عديم الغش من أنفاس ، ويسقونهم في والدة النفوس بالمعمودية،ويعملون عمل المسيح  -2

 .اإلنجيل وتعليم الكنيسة

 .ويسعون إلى تنميتها، هب المختلفةوايكتشفون الم  -3

 ).8: 4 يو 1" ( ال يحب لم يعرف اهللانم"ن أل  لنمو المحبة في الكنيسةإجتهادويسعون بكل   -4

، لة، ويعلنون لها عن محبة المسيح الفائقة للخطاة التائبينويجتهدون في جذب النفوس الضا -5

 .امتداد للمعمودية في كل عظة وتعليم بكل محبة أبوية ويدعون للتوبة التي هي

 .وأن يجتهدوا إلظهار صورة الصليب في حياة كل من خراف المسيح  -6

، حاملين الصليب، نكرين ذواتهموأن يصير الكل تالميذ للمسيح م، االنتصارإنه إعالن عن حب اهللا، وقوة  

 .وأن تتحول عالقاتهم بالصليب إلى حياة حب وصالة. وتابعين له

 .يسعون إلى ذلك بكل اجتهاد حتى تتحول الكنيسة إلى قلعة صالة وحب

 .مع رعيتهم ليل نهار يعلمون كلمة اإلنجيل بحياتهم وبتأمالتهم ويلهجون فيه -7

 الحظيرة فهي. ، وعبادتهاوأصومها، وتاريخها، قدسيهاوحياة  أعيادها، فيويلتصقون بالكنيسة  -8

 .التي يدخل إليها الخراف فيخلصون ويجدون مرعى

حاشا . "اتهو ذبيحة القداس وفي صليف يقيم الصالة عن شعبه،  شفيعأي presveteros الكاهن -9

 ).23: 12 صم 1 (" إلى اهللا وأكف عن الصالة من أجلكمأخطئلي أن 

 الكنسيةأسس الرعاية 

والمحبة اليوم .  يربط األعضاءالذي العالقة األولى لكنيسة المسيح، وهي العصب هي:  المحبة-1

 من قلب طاهر" المحبة هيفغاية الوصية . هم عن شهداء الدموت قفيتحتاج إلى شهداء بدون سفك دم ال يقلون 

 ).22: 1 بط 1 ("بشدة

 داخل مجتمعاتنا الضيقة بكالم وفي فيوجهين، نتكلم  فال نكون ب- أن تتخلص المحبة من الرياءيوينبغ 

 .اسعة بكالم آخروالمجتمعات ال
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 : حب دائم للجميعوع ينبهيالكنيسة 

أحب بطرس خاتم الشهداء . محبة للرعية، محبة للخطاة، محبة للفقراء، محبة للذين يسيئون إلينا

 .سجن وليس أمام أوالده أن يقتله خلف الالجندي منهم بعد أن طلب من بدالً ومات رعيته

 .ويحبهم عنهم ي كان يصلالذي أسقف الفيوم إبرام كاألنبا ومحبة الفقراء

 . كمحبة اآلب البن الضالومحبة الخطاة

 . كصالة اسطفاوس لراجميهومحبة للمسيئين

نانية هو العدو ألفالذات وا. وصلبها الذات إنكار تعتمد على فهي الكنيسة لها عالمات فيوالمحبة 

أسألكم أنا : "صالة باكر كما تعلمنا  الكنيسةفيح وة الري وحدانهيالمحبة لذلك فعالمة . ..ول للمحبةاأل

اعة وطول األناة، ودضع القلب والاا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها بكل توواألسير في الرب أن تسلك

 اًوا جسدون تكلكيلح الكامل، ، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح برباط الص بالمحبةاًبعض بعضكم محتملين

: 4أف " (يمان واحد ومعمودية واحدة إرب واحد و". حدلوا كما دعيتم في رجاء دعوتكم ااً واحداً وروحاًواحد

1- 5.( 

 ...ة يستمدها من حب المسيح على الصليبقو يجتهد إليها بكل - والخادم هو شهيد المحبةيفالراع

 ).8:13 كو 1 ("اًال تسقط أبد) هللا اأي(ألن المحبة "يحب ويحب وال يكره 

فكتب إليهما أن يحافظا .  روما وراء شخصين سيختار أحدهما للبطريركيةانقسمتفي أيام البابا ثاؤنا 

وهو أعظم من إكليل . على وحدة الكنيسة، وأن الشخص الذي يسعى لهذه الوحدانية ينال إكليل وحدة الكنيسة

 .نه صاحبه أما إكليل وحدة الكنيسة تنتفع به الكنيسة كلها ينتفع ماالستشهادفإكليل . االستشهاد

 ينبغي. باالنقسام الذات ثم بإظهاروعدو الخير الشيطان هدفه أن يقلل من المحبة في الكنيسة، وذلك 

 اً لذاته يقظاً الكهنة، ومحبته ألسقفه وبين رعيته، وأن يعيش منكرأخوته للمحبة بين اًأن يكون الكاهن شهيد

الكل ) ولجنة الكنيسة. خدام مدارس أحد(ومحبته للخدام ). 11: 2 كو 2" (ال نجهل أفكاره" ألننا يرلعدو الخ

 .يعمل في وحدانية

وعمل في الخدمة، .  من حب للصليب والمصلوبالروحي بالعمل باالنشغالوالمحبة يمكن زيادتها 

 تزيد المحبة، يفالت األغاب فح...حتراس شديد من اإلدانة أو تمجيد الذاتاوصالة من أجل الجميع و

سات الخاصة للخدام، وللكهنة ا والقداإللهيوالرحالت الروحية والمعسكرات، واجتماعات الصالة والقداس 

 أقصى درجات الحب وانسجامهم في جسد واحد في هي بالنسبة للكنيسة ذبيحة القداسألن . بعضهم مع بعض

، ومشاركة المحتاجين في اً وجسدياً روحيكأخوةالكنيسة  بالفراشين في واالهتمام -اإللهيدهشة سكر الحب 

  هذه كلها تعمل على زيادة المحبة...منازلهم وليس التفضل عليهم بالعطاء

 ...عندما أحب بذل ذاته على الصليب  يسعى إليها الخادم بتعب كثير، فالمسيح... تعبلهالمحبة او

 ).5 ،7: 13  كو1" (ما لنفسهاتطلب  ء، والشيكل  وترجوشيء على كل  تصبر"فالمحبة 

المحبة هي األرض الطيبة التي تزرع فيها كل فضيلة مسيحية، وبدون المحبة ال تصلح فضيلة وال 

 في الخدمة لحساب العدو الشرير الذي يزرع األنانية وحب الذات شيء ويكون كل ،تقبل صالة وال تنفع خدمة

 . صليب المسيحواختفاءوالخصام وحب الظهور 
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أحب اهللا "عيته كما ارتبط المسيح بالعالم عن طريق المحبة بر ي هي الرباط الذي يربط الراعالمحبة

 ).16: 3يو " (العالم حتى بذل ابنه الوحيد

 إذا كنا جسد وال يمكن أن نتناول من جسد واحد إالَّ: حدلواووحدانية الروح هي طبيعة جسد المسيح ا

.  ونؤمن بكنيسة واحدة...للكنيسة األولى صالة بنفس واحدةوكان . حداونحن أعضاء في الجسد الو. واحد

 ".الذي في السموات) كلنا (أبانا"ونقول 

 هذه هي حياته وتعاليمه وإيمانه في ،انية الروحدحوفالكاهن والخادم هو شهيد المحبة وإنكار الذات و

 .النبع األول الذي تشرب منه الرعية وهذا هو. ت خدمتهواكل خط

 .لنا على الصليبن مصدر المحبة هو محبة المسيح  أن يكويوينبغ

فينظر .  مات ألجلهمنرتباطه بماحبه للمصلوب و فالهدف الذي يحرك الكاهن والخادم للخدمة هو

والعريان كشخص  ى عليه من رب المجد الذي صلب عنه، ينظر للفقيروص إليه كشخص ميلكل إنسان يأت

 ...الخاطيءكشخص المسيح حامل خطية  للخاطيءالرب المصلوب والعريان، وينظر 

قد حسبنا كغنم للذبح ولكن في هذه كلها يعظم انتصارنا  من أجلك نمات كل النهار "استشهادفالمحبة 

 ).27، 26: 8رو " (بالذي أحبنا

الذي اآلن أفرح في "آالم الخادم من أجل المحبة هي جزء من آالم جسد المسيح يقبله الخادم بفرح و

 ).24 :1كو" (الكنيسة  ألجل جسده الذي هوجسميوأكمل نقائص شدائد المسيح في  ألجلكم آالمي

 ؟حدةلواا  في البيت، والخدمة الوحدة، والكنيسةاالنقسام ما سر -س

 .دانية الكنيسةوحشهداء لو شهداء للمحبة، ى محتاجة إلاً إن الكنيسة دائم-

وهذه الصفة . ولد رأسها في مذود بقر صفة مالزمة لكنيسة المسيح الذي : الوداعة أو اإلتضاع-2

 يستطيع أن اًضعوا والعكس صحيح إن كان الكاهن مت-إن فارقت الكاهن أو الخادم أفسد الشيطان كل عمله

 .يحطم كل قوى الشيطان

 في كنيسة مارمرقس بشبرا فجاء أبونا ميخائيل إبراهيم يعمل يفي أحد المرات كان الشعب يصل

 في الكنيسة اً مجسماًإن هذا العمل أصبح درس. سامحنيأمام الجميع ويقول له مطانية ألحد أفراد الشعب 

 .أفضل من ألف عظة عن اإلتضاع

 سل األرجل ليس كتمثيلية تؤدى في الكنيسة ولكنه قداس إلهي يحل روح اهللا غوالكنيسة وضعت سر

إن أجمل منظر كما . يحية غسل األرجل، وهو سر العظمة في المسر بها يؤدى الكاهن سلكيفيه على المياه 

 يعطى المخدومين من عند اًئماوالخادم د.  يسكن فيهألن اهللا منظر إنسان متضع يقول القديس باخوميوس هو

بولس   هونمف"فما الفضل له ... رجل صالة وطلبة، إنه يعطيهم جسد الرب ودمه المسيح وليس من ذاته، فهو

 س سقى لكن اهللاوأنا غرست وأبل.  وكما أعطى الرب لكل واحد بل خادمان آمنتم بواسطتهماوسأبل  هونمو

 ).8-5: 3 كو 1" (ي الذي ينم بل اهللالساقي وال اً ليس الغارس شيئاً إذيكان ينم

 .هي أساس كل بلية في الكنيسة إن إنكار الذات هو شرط المسيح األول لتبعيته، ألن الذات
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الخادم المحب إلدانة مفسد للخدمة، الكاهن والخادم الكاهن والخادم الغضوب مفسد للخدمة، الكاهن و

 .المحب للظهور بذاته وبخدمته يفرح قلب الشيطان

بى وفهي ثمار الكبرياء وعمل الذات لذلك ط) 3: 3  كو1 ("الحسد والخصام والشقاق"أما 

 .ضعين والمساكين بالروح ألنهم يرثون ملكوت اهللاواللمت

 :الصــليب

ال تهلك بسبب طعامك ذاك الذي " النفس البشرية التي مات المسيح عنها  في الصليب ندرك قيمة-1

 ).15: 14رو " (مات المسيح ألجله 

 بل من أجل الذي مات االجتماعيةظروفها  جنسها أو فنحن ال ننظر للنفس من ناحية مركزها أو

 .هي تساوي دم المسيح. ألجلها

 ).16: 21 يو" (غنمي أرّع ...أتحبنييا سمعان بن يونا "

لم أعزم أن أعرف : "يجعل منه معلمنا بولس الرسول محور الخدمة ومركزها) الصليب( وفيه -2

ال بحكمة كالم   ألعمد بل ألبشريرسلنيألن المسيح لم ) " 2: 2 كو 1" (اً يسوع المسيح وإياه مصلوببينكم إال

: لهوحول المسيح المصلوب بقخدمته وحياته كلها تدور  واعتبر) 17 :1 كو 1" (لئال يتعطل صليب المسيح

 اهللا الذي... مع المسيح صلبت). "1: 3غل " (اًأنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوب"

ضع ولذلك وضعت الكنيسة الصليب على حامل األيقونات ليكون م) 20: 2غل " (ي وأسلم ذاته ألجلأحبني

 .تأمل مستمر للمؤمنين طول عبادتهم

في . خادم في الخدمة أن يغرس في مخدوميه مفاهيم الصليب من حب اهللا وبذله وفدائه هدف ال-3

 من جنب المسيح على الصليب، بعية وهي الماء الناود في المعم...في العبادة الفردية والعامة. ..كل مناسبة

ا ذبيحة لنتنكشف ية وترشم المياه بالصليب، حق سر التناول ودضع صليب خشب في المعموحق التقليد القديم ي

 .كذلك في تبعية المسيح. ح القائم ألجلى خالصناوالحب اإللهي في الحمل المذب

 األول -واحد على الصدر واآلخر على الظهر: نية الكاهن يرسم عليها صليبانويرى البعض أن ت

 حاجات شعبه  يحمل فيه على ظهره مع السيد المسيحوالثانييرى فيه المسيح حامل آالمه وأتعابه وخطاياه، 

 إلى اهللا وأكف عن الصالة أخطيء أن ليحاشا  "النبيئيل وكقول صم. خطاياهمووآالمهم وأوجاعهم وهمومهم 

 ).23: 2 صم 1" (من أجلكم

 بل حرية االختيارليست حرية  والحرية هي. هو طريق الحرية والنصرة والغلبةوالصليب  -4

"  الجميعيوأنا إن ارتفعت أجذب إل: " عن نفايات العالماعواالرتف هي اللذة في حب المسيح -العمل بحب قوى

 .ارج دائرة الصليبية خفال حر). 32: 12يو (

فكلما زاد الحب .  من الصليب هو الطاقة التي تدفع الخادم لخدمة النفوسع فالحب اإللهي الناب-5

 من المسيح ألجل اًمحروم نفسي كنت أود لو أكون أنا فأني": اإللهي زادت الطاقة للخدمة كقول الرسول

 ).3: 9رو " ( حسب الجسدينسبائا أخوتي

 .أقصى درجات الحب  فالصليب هو-فربنا يسوع أحب العالم كله بالصليب
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 إنه ليس موضوع تأمل ... الصليبوة في حب المصلوب وقاًادم حياته كلها غارقخ أن يعيش الفينبغي

ومن خالل اختباراته .  والخادم كلهاالمسيحيليب هو حياة فترة زمنية بل الحب اإللهي في الص أو يوم أو شهر

للحب اإللهي في الصليب يستطيع أن يغرس في مخدوميه حب يسوع لهم، وشناعة الخطية التي لن يمحوها 

المسيح التي ال تحس بها خارج   دم الصليب من أجل حب المسيح وقوة الحربة فيويخلصنا من موتها إال

 .قوة اهللا للخالص به نغلب العالم والشيطان ونغلب الجسد ب هو فالصلي...دائرة الصليب

 : الدعوة للتوبة

 .حديث الخادم باستمرار، وهذه كانت وظيفة األنبياء في العهد القديمن يجب أن تكو

أن ترجع كل نفس   الضال لحضن اآلب، فهذه هي رسالة الخادم باستمراراالبنوالتوبة هي رجوع 

 .للحظيرة

 . يعيشها طول حياتهالمسيحيية ويظل ود فهي امتداد للمعم...ٍمستمر وناوالتوبة عمل م

وفي اللحظة التي يسقط اإلنسان في نقد  وعدم النظر لآلخرين، - التوبة هي تأمل النفس في ذاتها

 . عينها تهرب منه التوبة- في اللحظة-اآلخرين

 مهبة في حياته الخاصة وفي أصويمارس التو.  للنفس التائبةاً حي أن يكون الخادم مثاالًيوينبغ

 .وصلواته وحبه للمسيح المصلوب

 ).12: 4 تى 1" (في اإليمان... كن قدوة: "اإليمان

 .جه به الخادم مع مخدوميه حرب العالم والشيطانااإليمان الذي يو 

 ).33: 16يو " ( أنا قد غلب العالمواثق"اإليمان بغلبة اهللا بنا للعالم  

 .لى انقضاء الدهرإل األيام و معنا كاإليمان أن اهللا 

 ).37: 8رو (اإليمان بعظمة انتصارنا بالذي أحبنا  

 ).28: 8رو ( للخير اًتعمل مع رواإليمان بأن كل األم 

 ).7:5يع (اإليمان المصحوب بالصبر وانتظار المطر المبكر والمتأخر  

 .مر الذي يحرك سفينة الخدمة وسط بحر العالم المتالطوتواإليمان هو قوة الم 

 :الدعوة للطهاوة

 ).12: 4 تى 1" (الطهارة في التصرف في المحبة في الروح في اإليمان في ...كن قدوة للمؤمنين" 

 ).10: 6نش " (طاهرة كالشمس مرهبة كجيش بألوية من هي المشرقة مثل الصباح جميلة كالقمر" 

 ".وطهرنا بروحه القديس" 

فالباب . الروحيلقدس في حياته، وهو طريق الجهاد  لعمل الروح االمسيحيوحياة القداسة هي اختبار  

 .لصوم والصالة كلها ممارسات للوصول لحياة القداسةاالضيق، والعين البسيطة، و
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 ).14:12عب (لقداسة بدونها ال تقدر أن ترى اهللا او 

م من ح القدس الذي فيكم الذي لكوهيكل للر أم لستم تعلمون أن جسدكم هو"وأجسادنا هياكل للريح القدس  

 1(، "اهللاحكم التي هي اادكم وفي أروس في أجاهللاهللا، وأنكم لستم ألنفسكم ألنكم قد اشتريتم بثمن فمجدوا 

 ).20، 19 :6 كو

 يالعمل الفرد

 أكثر فاعلية وأسرع في نتيجته من ناحية العدو، وأن العمل الجماعي يظن الخادم أن العمل اًأحيان

 يضيء النور الذي أي. ..الكيفألن المسيحية تعتمد على . لعكس صحيح زمنه طويل ونتيجة بطيئة، واالفردي

فالروح القدس يقدر أن يعمل في فرد واحد مطيع له أكثر من كل . كل البيت، والملح الذي يملح كل األرض

 حياة هواإلنسان الذي يحيا. ولقد كانت سير القديسين بركة وكرازة أكثر من آالف العظات. أعمال البشر

 . بدقة وأمانة يحمل صورة المسيح ورائحته وينشرها في كل مكانالمسيح

 :الفردي مجال العمل 

 في جدتك الً الذي فيك الذي سكن أو...اإليمان" ،)15: 24يش " ( فنعبد الربوبيتيأما أنا : "البيت

. الختبارها العمليالبيت هي المجال  فبما أن المسيحية حياة فالحياة في). 5: 1 تى 2 ("ي وأمك افنيكيسلؤ

 واالحتمال والمحبة وعدم مسك السيرة وعدم اإلدانة وحياة الشكر اإلنجيلفالحب اإللهي والصالة ودرس 

 ...تضاعالوا

حين تجلس  وتكلم بها وقصها على أوالدك. ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك"

اربطها عالمة على يدك ولتكن عصائب بين  في الطريق وحين تنام وحين تقوم، وشيوحين تمفي بيتك 

 ).10 -6: 6تث  " (أبوابكعينيك واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى 

رة الصالة، ووصوت الترتيل ومقص. فالمكتبة الدينية في البيت لها أهميتها، وأحد األفراد يمسكها

 ).2فل  (" التي في بيتكالكنيسة"حتى أن البيت يتحول إلى كنيسة ... والمجالت الدينية، والصورة

رها حين نصلى، وتحكى له القصص المسيحية قبل أن وا التي تأخذ ابنها معها الكنيسة، ويقف بجاألم

 وتناول وأعمال اعتراف الذي يطمئن على سالمة أبنائه من بواأل ...ينام، وتحفظه ترانيم الكنيسة وألحانها

 . و يعلم بسلوكه أكثر من كالمهخ تعنيف أو توبين في وسطهم كالمنار والمرشد دونومحبة وصالة، ويك

 12وعيد المالك كل قبطي  من كل شهر 21  العذراءيدة كعيد السالقديسين، العائلة بأعياد احتفال

 .كل يوم لمعرفة قديس اليوم وأعياد السيد المسيح وقراءة السنكسار

كل . صيل النبذات الروحية لهممسئولية البيت عن الجيران وسالمتهم الروحية وجذبهم للكنيسة، وتو

 .لحاح وبساطةإ أن يتم في محبة وعدم ينبغيذلك 

 : الزمالء في الكلية والعمل
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ليرى الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم       "   بالسيرة المسيحية الحقيقية   ي يأت الفرديالعمل  :  أوالً

 في  األمانة جنس أو دين، ثم      نيب   للجميع دون تمييز   المحبة، ثم بأعمال    )16:  5مت    ("اتوالذي في السم  

 . وعدم رد اإلساءة باإلساءةواالحتمالالعمل 

 االستعداد"، مع   )9:  3، تى   23:  2 تى   2( عن المباحثات الغبية كقول الرسول في         االبتعاد:  اًثاني

 ).15: 3بط  1" (ل أناةو يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا بمحبة وبطنملمجاوبة كل 

 . مسيحنا فينا أمامهميضيء لكي بالقول أو بالفعل مسيحي تصرف غير أي في راكاالشتعدم : اًثالث

 . على سالمتهم الروحيةواالطمئنانالهم و وتتبع أحالمسيحيين افتقاد: اًرابع

القداسات ألجلهم وافتقادهم في منازلهم،     "الصالة والصوم من أجل النفوس البعيدة، وإقامة         :  اًخامس

 .االجتماعاتهم لحضور وتلروحية لهم، ودعوتقديم النبذات والكتب ا

 : في مستوى الكنيسة

في الكنيسة صداقات روحية    ).  1:  2في  "  (إن كانت تسلية ما للمحبة    .  فإن كان وعظ ما في المسيح     "

الصداقة المسيحية  .   الفم وباسيليوس مكسيموس ودوماديوس    ذهبي يوحنا   ...سوباسيليوس وإغريغوري .  جميلة

صداقة في المحبة، في الصالة، في تبادل الفضائل والنمو فيها، في              .   يسوع هي شركة في جسد الرب     

 :المشاركة في أعمال المحبة

يمكننا في هذه المناسبة أن     ...  وقراءة كلمة اهللا    ، بالصالة أوالً  الحقيقيمشاركتهم بالعزاء   :  الحزانى

دين بدل الحزن عليهم وتوجيه       كثيرة للمسيح ونوجه أنظارهم إلى إقامة القداسات على الراق           اًسونجذب نف 

 . أنظارهم للصليب وآلالم المخلص وكلمة اهللا

بل مساعدتهم على احتمال المرض في        ليس المقصود هو زيادة تعبهم من كثرة المجاملة       :  المرضى

 .سماع العظات أو األلحان والصالة أو) اإلنجيل(شخص صليب المسيح وشركة آالمه وتشجيعهم على القراءة 

لديانة القاهرة النقية عند اهللا اآلب هي       )  "  27  :1  عي(لهم وصية إنجيلية خاصة في اإلنجيل       :  األرامل

 أن  ساألرملة يجب أن تح   ".   العالم ن اليتامى واألرامل في ضيقتهم وحفظ اإلنسان نفسه بال دنس م          افتقادهذه  

 .الكنيسة هي أمها والمسيح هو سندها ومصدر تعزيتها

 : سر االعتراف

 - يشمل االعتراف بالخطية   االعتراففسر  .  الفردياهن يدخل سر االعتراف في العمل       سبة للك نبال

 .حياته الروحية ومن ناحية أخرى العمل على بناء شخصية المعترف ونمو

ومن تقليد بعض الكنائس أن الكاهن       .   االعتراف له قدسيته، فهو أحد أسرار الكنيسة السبعة         روس

 .تراف أمام أيقونة القديسة مريم أم المخلصيلبس مالبس الخدمة و يتمم سر االع

 االعتراف  سر في بركة    رئيسيواألبوة مع اإلحساس بمشاركة المعترف في أتعابه هو عامل             

 .ولذلك تختار الكنيسة آباء االعتراف من الكهنة المختبرين والمحنكين في حياتهم. ونجاحه

 : مالحظات مهمة في سراإلعتراف
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لذلك فاالعتراف موجه للسيد    .   وليس إلنسان  هللاه  وجحساس بأن الخطأ م    توجيه المعترف إلى اإل    -1

 ...ع وصنعتو يسبأخطأت للر من بدء االعتراف بقوله نعالمسيح، لذلك ال ما

 -على اآلخرين الذين تسببت في الخطية     م   أن يحترس المعترف من التبرير للخطية وإلقاء اللو         -2

 . يفيتحول من عشار إلى فريس

و يستحسن أن يبدأ االعتراف     .   والمشاكل النفسية  ،ين االعتراف و بين المشاكل الخاصة      التمييز ب  -3

 .بالصالة و ينتهي بالتحليل ثم يبدأ في عرض مشاكله النفسية

 اإليجابية في االعتراف مثل الصالة، والصوم، والحفظ، والدراسة           بالنواحي أن يهتم الكاهن      -4

في جو العائلة والعمل، وأعمال     .  هللاوسؤاله عن نوع الخدمة المقدمة      ، وكراسة للتأمل،    اإلنجيلالمنتظمة في   

 . بالفضائل وتكوينهاواالهتمامالمحبة، 

 : هواالعتراف الهدف من -5

 . بال توبة ال قيمة لهاعتراف ...التوبة -أ

ين  الذي يعا  النقي القلب   ى إل ي في ذاته بل يؤد    اًفليس االعتراف هدف  .   وحياة الصالة  نقاوة القلب )  ب(

 .اهللا

بة قيادية ندفعه للخدمة في مدارس      وهفشخص له م  .  هب، ثم تنميتها، ثم استخدامها    وا الم اكتشاف  -6

 الخفية  االجتماعية الخدمة   يأحد، وشخص له غيرة على اآلخرين ندفعه للخدمة الفردية، وشخص له موهبة ف            

 ندفعه للقراءة بكثرة    لإلنجيلب   وآخر مح  ...، وآخر لخدمة يدوية، قآخر للمساعدة     المحتاجيننوجهه لخدمة   

 . على أعلى مستوىيوهكذا نرى أن االعتراف عمل فرد. والكتابة

7-     ا أن يعطى الكاهن تدريب ر معين، التدريب على صالة      و لكل معترف مثل حفظ مزم      ا مناسب

الذي  أبانا الكتاب، تأمل في الصليب، فيدراسة شخصية مناسبة في اإلنجيل،  فيااألجبية، تلخيص سفر... 

 : مشاكل في اإلعتراف

 : كثرة المعترفين-1

وحيث أن أغلب الخطايا والضعفات     .  مكن تخصيص أيام العتراف للشباب وللشابات، وللعائالت      يو

 في جلسة واحدة ويعطى لهم      اً وهي أن يجلس المعترفين مع     الجماعي  االعترافمشتركة لذلك يمكن تجربة     

 . التغلب عليها، ثم التدريب المناسب لكل خطيةكلمة عامة تشمل أنواع الخطية، وكيفية

 .ثم يبدأ الكاهن بالصالة واالعتراف مباشرة واحد بعد اآلخر

 : مشاكل الشباب في االعتراف-2

مكن للكاهن العبور عليها بسرعة، مع الحذر       يايا الشبابية و  ط من سرد بعض الخ    اً أحيان :الخجل  -أ

 .عترفبعدم الحديث عن خطايا ربما ال يعرفها الم

 . في هذا العصر يتحول االعتراف إلى تعلق بالكاهناًأحيان: التعلق -ب

 


